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ABSTRAK
Kendala utama yang dihadapi dalam program pengembangan kelapa di Indonesia termasuk
Propinsi Gorontalo adalah masih rendahnya tingkat produktivitas tanaman, yaitu hanya 1 ton
kopra/ha/tahun. Peningkatan produktivitas dan produksi kelapa harus didukung dengan
program peremajaan. Untuk mendukung program peremajaan kelapa dibutuhkan bahan tanam
kelapa unggul. Ada dua alternatif yang bisa dilakukan, yaitu pertama dengan menggunakan
benih varietas kelapa Dalam unggul nasional yang telah dilepas dengan spesifikasi iklim
menyerupai daerah Gotontalo atau, alternatif kedua, yang lebih murah dan operasional,
dengan memanfaatkan kelapa Dalam unggul lokal. Evaluasi awal oleh Dinas Perkebunan
setempat menunjukkan bahwa ditemukan 4 kultivar lokal yang mempunyai potensi produksi
dan mutu tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi lanjutan terhadap kultivar
unggul lokal tersebut. Evaluasi dilakukan dalam 2 tahap, selama 3 tahun berturut-turut, dari
tahun 2006 sampai 2008. Parameter yang diamati meliputi karakter morfologi, hasil kopra dan
komponennya, karakter fisiologi dan kimiawi serta kejadian hama dan penyakit di lapang. Hasil
evaluasi oleh Balitka dan Dishutbun Gorontalo menunjukkan bahwa 2 kultivar lokal kelapa
dalam ini, yakni Kelapa Dalam Molowahu (DMU) dan kelapa Dalam Kramat (DKT), tergolong
unggul spesifik Gorontalo. Kedua Kelapa Dalam unggul ini memiliki potensi produktivitas
> 3 ton kopra/ha/tahun dan kadar minyak > 61%. Kedua Varietas Kelpa Dalam unggul ini
telah dilepas oleh Menteri Pertanian pada bulan Desember 2009, sebagai materi peremajaan
kelapa Dalam di Provinsi Gorontalo.

Kata kunci: Varietas kelapa Dalam unggul, spesifik Gorontalo, produktivitas, iklim kering, Cocos nucifera

ABSTRACT

High Yielding Coconut Tall Varieties Specific for Gorontalo
The major constraint for coconut development program in Indonesia, including Gorontalo
Province is the lower crop productivity i.e merely 1 ton copra/ha/year. Increased coconut
production and productivity must be done hand in hand with coconut replanting program. To
support the program, the use of high quality planting material is required. There are two options
available in this matter. First, by utilizing the available coconut tall high yielding varieties
suitable for agroclimate similar to Gorontalo (dry climate). Second, or most preferably, utilizing
the high yielding local tall coconut cultivars. Preliminary evaluation by local estate officer
indicated that there are some local coconut tall cultivars (ca. 4 cultivars) that had both high
yield and oil content. This research was therefore aimed at further assessing these four
promising local cultivars. Evaluation was done on those pre-determined populations in two
phases, for three years consecutively, from 2006 to 2008. Parameter observed include
morphological, yield of copra and its components, physiological and chemical characters as well
as field resistance to pest. Results of evaluation, conducted by the ICOPRI and Dishutbun
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Gorontalo, confirmed that two cultivars, namely, Kelapa Dalam Molowahu (DMU) and kelapa
Dalam Kramat (DKT) could be considered as two high yielding cocconut tall cultivars specific
for Gorontalo. These two cultivars exhibited high productivity (above 3 ton copra/ha/year) and
possess high oil content (above 64%). These cultivars have formally been released as new
varieties by Minister of Agriculture in Desember 2009, to be used for high quality planting
material for coconut development program in Gorontalo.

Key words : High yielding coconut tall varieties, specific for Gorontalo, productivity, dry climate, Cocos
nucifera

PENDAHULUAN
Provinsi Gorontalo memiliki potensi
areal perkebunan yang besar, tersebar
diberbagai Kabupaten. Berdasarkan data
yang ada, terdapat 11 jenis tanaman
perkebunan yang dibudidayakan oleh
Rakyat. Areal perkebunan yang paling
dominan adalah tanaman kelapa (dengan
luasan mencapai 44.420,44 ha) diikuti
oleh kemiri, kakao, cengkeh, aren dan
kopi (Miftahorrahman, 2008).
Kendala utama dalam pengembangan agribisnis kelapa di Gorontalo,
sebagaimana di provinsi lainnya, adalah
rendahnya
produktivitas
tanaman
(Tenda et al., 2009), yakni rata-rata hanya
1 ton kopra/ha/tahun. Sehingga dibutuhkan program yang ditujukan untuk
meningkatkan produktivitasnya.
Selain perbaikan teknik budidaya
dan usaha intensifikasi lainnya, peningkatan produktivitas kelapa dapat dilakukan atau lebih direkomendasikan
dengan penggunaan benih unggul
nasional yang telah dilepas dengan spesifikasi agroklimat menyerupai Gorontalo
(iklim kering). Namun demikian, ketersediaan benih unggul kelapa Dalam
untuk peremajaan maupun perluasan
areal sampai saat ini masih menjadi
kendala, karena jumlahnya yang terbatas. Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan
Palma Lain (Balitka) telah melepas lebih
dari 18 varietas unggul kelapa Dalam
dan Genjah; beberapa diantaranya direkomendasikan untuk lahan kering iklim
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basah seperti Gorontalo (Anonim, 2009).
Namun demikian, dengan luas pertanaman sebagai sumber benih terbatas,
Balitka belum mampu untuk memenuhi
kebutuhan nasional akan benih unggul.
Alternatif lainnya, yang lebih mudah dan
operasional adalah dengan memanfaatkan potensi kelapa dalam unggulan lokal
(Maskromo, 2009). Hasil evaluasi pendahuluan, yang dilakukan tahun 2004
(Tenda et al., 2009) menunjukkan bahwa
ada 4 kabupaten di wilayah Provinsi
Gorontalo yang memiliki kultivar kelapa
lokal yang mempunyai potensi produktivitas dan kualitas yang tinggi, yakni
Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten
Gorontalo, Kabupaten
Boalemo dan
Kabupaten Pohuwato. Populasi kelapa
unggulan lokal ini 4 kabupaten tersebut
bahkan telah ditetapkan sebagai Blok
Penghasil Tinggi; khusus untuk Kabupaten Gorontalo dan Boalemo, masingmasing terpilih 2 populasi unggulan
sebagai BPT, sehingga total ada 7 BPT
terpilih di lima kabupaten tersebut.
Namun demikian, penetapan BPT ini
memerlukan re-evaluasi kelayakan secara
bertahap (tiap 2 tahun sekali). Lebih
lanjut, penetapan BPT yang didasarkan
oleh SK. Kepala Dinas Perkebunan,
kurang memiliki legalitas yang tinggi,
sehingga tidak memiliki perlindungan
hukum yang kuat terhadap hak kepemilikan varietas.
Penelitian ini bertujuan untuk
melakukan evaluasi terhadap 4 kultivar
unggul lokal tersebut, khususnya pada
Varietas Kelapa Dalam Unggul Spesifik Gorontalo
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Pohon Induk Kelapa (PIK) terpilih di
masing-masing BPT. Kultivar kelapa
yang terbukti memiliki BPT/PIK unggul
diusulkan dilepas secara resmi oleh
Menteri Pertanian sebagai bahan tanaman
untuk materi peremajaan dan program
ekstensifikasi/perluasan tanaman kelapa
di Provinsi Gorontalo.

BAHAN DAN METODE
Kajian telah dilakukan terhadap
populasi kelapa Blok Penghasil Tinggi
(BPT) milik petani, hasil penetapan oleh
Disbun Gorontalo tahun 2004, yang ada
di 4 kabupaten Provinsi Gorontalo
(Tenda et al., 2009), yakni Kabupaten
Bone Bolango,
Kabupaten Boalemo,
Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten
Pahuwato. Karakteristik tanah lahan
penelitian secara umum adalah sbb :
Derajat kemasaman (pH) pada katagori
normal sampai tinggi, dengan kadar N
total sangat rendah. Sedangkan ketersediaan P dan K dalam tanah tergolong
cukup tinggi (Tenda et al., 2009).
Evaluasi dilakukan dalam 2 tahap;
evaluasi tahap 1, dilakukan tahun 2006,
dimaksudkan untuk mengidentifikasi
BPT/PIK yang layak untuk dilepas sebagai varietas unggul nasional. Evaluasi
terhadap PIK dari masing-masing 7 BPT
terpilih dilakukan menggunakan metode
observasi. Prosedur observasi dilakukan
berdasarkan panduan COGENT (Santos
et al., 1995). Setiap lokasi BPT diamati 30
pohon sampel. Penentuan pohon contoh
dila-kukan secara acak dengan sistem
diagonal. Pengamatan dilakukan terhadap karakter produksi dan komponen
buah yang terdiri dari (Maskromo, 2009):
Jumlah tandan/pohon, dengan menghitung mulai mayang terbuka penuh
sampai tandan buah terbawah; jumlah
buah/tandan dengan menghitung jumlah
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buah pada tiga tandan dari pelepah
terbawah; jumlah buah/pohon/tahun,
yakni jumlah tandan/tahun dikalikan
rata-rata jumlah buah/tandan; berat
buah utuh (g); bentuk buah; bentuk biji
(buah tanpa sabut); berat biji; berat biji
tanpa air; berat daging buah; tebal
daging buah; berat kopra (ditetapkan
50% dari berat daging buah basah).
Evaluasi tahap kedua (tambahan),
dilakukan tahun 2007 sampai 2008,
dimaksudkan untuk melengkapi data
dukung proses pelepasan varietas dari
BPT terpilih. Sebagaimana tahap pertama, evaluasi tahap kedua dilakukan
menggunakan metode observasi (Santos
et al., 1995). Parameter pengamatan
meliputi parameter morfologi dan
agronomi (hasil kopra dan komponen
pendukungnya), fisiologi, nutrisi dan
kimiawi daging buah serta kejadian
hama dan penyakit. Disamping itu
diamati pula data curah hujan selama 4
tahun terakhir, yang diambil dari stasiun
agroklimat terdekat dengan lokasi
penelitian.
Pengamatan terhadap data morfologi batang, daun dan bunga dilakukan
berdasarkan pedoman COGENT (Santos
et al., 1995), sebagai berikut: a. Batang;
Pengamatan lingkar batang dilakukan
pada 20 cm dan 150 cm dari permukaan
tanah. Disamping itu juga dilakukan
pengukuran panjang batang pada 11
bekas daun (sekitar 1 m dari permukaan
tanah), b. Daun; Setiap pohon contoh
diambil satu pelepah daun bagian bawah
dari mahkota dengan kriteria warna
daun masih kehijauan, kemudian diamati
bentuk mahkota, warna tangkai daun,
panjang rachis, jumlah anak daun dan
lebar anak daun, c. Bunga; Setiap pohon
contoh diambil satu mayang yang telah
terbuka penuh, kemudian diamati
warna tangkai bunga, panjang tangkai
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tandan (cm), diukur dari pangkal sampai
spikelet pertama (cm), panjang rangkaian
bunga, diukur dari spikelet pertama
sampai spikelet terakhir, diameter
tandan bunga, diukur dibawah spikelet
pertama, lebar tandan bunga, diukur
dibawah spikelet pertama, tebal tandan
bunga, diukur dibawah spikelet pertama,
jumlah tangkai bunga, dihitung dari
spikelet yang ada serta jumlah bunga
betina, dihitung jumlah seluruh bunga
betina dalam satu mayang. Pengamatan
terhadap karakter agronomi (karakter
hasil kopra dan komponennya) sesuai
pedoman COGENT dalam Maskromo
(2009).
Pengamatan terhadap sifat fisiologi dilakukan sebagai berikut : Setiap
lokasi diambil 3 sampel daun. Pinak
daun diambil dari kedua sisi nomor 14.
Jumlah pinak daun masing-masing 5
helai tiap sisi. Pinak daun dipotong
sepanjang 10 cm. Peubah yang diamati
meliputi : a. kadar lilin epikutikular;
Contoh daun tanaman produktif diambil
dari daun 14 sedangkan pada tanaman
muda pada bagian bawah daun. Pengamatan dilakukan dengan metode
gravimetric (Akuba et al., 1998), b. Kandungan klorofil a dan b diperoleh dari
hasil perhitungan sesuai rumus dengan
memasukkan nilai absorban 663 dan 645
(Taulu et al., 1997).
Kandungan nutrisi dan kimia
daging buah yang diamati meliputi :
kadar minyak, protein, lemak), gula
reduksi, galaktomanan dan fosfolipid,
Kalium, Kalsium dan Kadar Air.
Pengujian dilakukan di Labo-ratorium
LIPI Bogor.
Data morfologi tanaman, karakter
produksi dan produksi buah dianalisis
menggunakan statistik sederhana, dengan
cara menghitung nilai rerata pengamatan
(X), simpangan baku (SD) dan koefisien
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keragaman (KK). Klasifikasi keragaman
suatu karakter ditentukan sebagai
berikut: KK dengan nilai < 20% tergolong
mempunyai keragaman rendah (seragam),
sedangkan KK > 20% tergolong mempunyai keragaman tinggi (beragam)
(Tampake, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Seleksi BPT/PIK untuk pelepasan varietas
Berdasarkan pedoman COGENT
(Santos et al., 1995) persyaratan kelayakan pohon induk untuk diambil
sebagai sumber benih adalah menghasilkan minimal 12 tandan buah per
tahun dengan rata-rata produksi buah
7 butir per tandan dan daging buah
> 400 g (Maskromo, 2009). Berdasarkan
kriteria tersebut, ke 7 BPT yang dievaluasi masih tergolong layak (Tabel 1).
Kajian lebih lanjut terhadap jumlah
pohon induk yang tersedia, terkait
dengan potensi benih yang dihasilkan,
hanya 6 BPT terpilih, yakni 2 BPT dari
Kabupaten Boalemo, 1 BPT dari
Gorontalo dan 2 dari Pahuwato; BPT
Limehe Timur, Gorontalo tidak terpilih
karena hanya memiliki populasi PIK
terbatas (hanya 100 pohon). Lebih lanjut,
berdasarkan observasi lapang terkait
konsistensi hasil dan kesiapan non
teknis, dari ke 6 BPT yang terpilih, 3
BPT layak untuk diusul-kan untuk
dilepas secara resmi, yakni BPT
Molowahu, Gorontalo dan BPT Kramat
dan Pontolo, Pohuwato. Karena jenis
kultivar yang ditanam di BPT Kramat
mempunyai asal usul yang sama dengan
yang ditanam di BPT Pontolo, maka
diputuskan hanya 2 kultivar di 2 BPT
(Molowahu dan Kramat) yang disiapkan
untuk pelepasan varietas.
Dengan
demikian, pembahasan selanjutnya difokuskan pada 2 BPT terpilih saja.
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Kedua BPT terpilih adalah populasi
kelapa milik petani yang terletak di
Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa,
Kabupaten Gorontalo dan Desa Kramat,
Kecamatan
Mananggu,
Kabupaten
Boalemo. Jenis kelapa yang dikembangkan petani di dua desa tersebut tergolong
Kelapa Dalam. Kelapa Dalam Molowahu,
disingkat DMU, telah dikembangkan
sejak tahun 1950, benihnya berasal dari
Limboto. Karena produksinya cukup
baik maka, penduduk di Desa Molowahu
melakukan seleksi pohon-pohon yang
berbuah banyak kemudian menanam
dikebun mereka yang umumnya dekat
rumah mereka sendiri. Sampai saat ini
luas areal tanaman kelapa Dalam
Molowahu sekitar 50 ha. Kelapa Dalam
Kramat, disingkat DKT, sudah dikembangkan sejak tahun 1930 oleh seorang
keturunan Belanda bernama Thomas
Lamadilao sebagai perkebunan kelapa di
desa Salilama.
Selanjutnya tanaman
yang ada dikembangkan dengan melakukan seleksi dari pohon-pohon yang
berbuah banyak. Pengembangan kelapa
Dalam Kramat pada awalnya dilakukan
oleh para pemanjat kelapa yang bekerja
pada perkebunan kelapa di Salilama,
setiap panen mereka membawa beberapa
butir kelapa dan ditanam di kebun
mereka.
Keragaan Calon Varietas Kelapa Dalam
Molowahu dan Kramat
Karakter morfologi dan komponen buah
Penampilan calon varietas kelapa
Dalam Molowahu dan Pohowatu tergolong seragam. Hal ini dibuktikan dengan
nilai KK < 20% dari sebagian besar karakter morfologi dan seluruh karakter
buah dan komponen buah (Tabel 2 dan
3).
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Sangat menarik untuk dikaji
bahwa kelapa Dalam Molowahu dan
Kelapa Dalam Kramat memiliki ukuran
“panjang 11 bekas daun” yang pendek,
tidak mencapai satu meter; yang diduga
berkorelasi positif dengan postur tanaman yang tidak terlalu tinggi, salah
satu sifat yang ingin diintegrasikan
dalam perakitan varietas unggul kelapa
genjah, pendek dengan produktivitas
> 3.4 ton kopra/ha/tahun, terkait
dengan langkanya tenaga pemanjat
dimasa mendatang. Kultivar ini juga
memiliki tangkai tandan buah pendek
dan melekat pada tangkai daun, sehingga buah tidak mudah jatuh (Lampiran 1
dan 2).
Ditinjau dari ukuran buah, kelapa
Dalam Molowahu dan kelapa Dalam
Kramat tergolong berukuran sedang, dan
sifat komponen buahnya cukup baik
sehingga sabut, air dan tempurung bisa
dimanfaatkan untuk bahan baku industri
(Tabel 3).
Hasil kopra
Pada kondisi pemeliharaan petani,
yang kurang intensif dan dengan kondisi
relatif kering (Grafik 1 dan 2), Kelapa
Dalam Molowahu dapat menghasilkan
kopra 3,0 -3,5 ton per hektar per tahun
dan kelapa Dalam Kramat dapat
menghasilkan kopra sekitar 2,5 – 3,1 ton
per hektar per tahun (Tabel 2). Tingkat
produksi ini lebih tinggi dari rata-rata
produksi kelapa Blok Penghasil Tinggi
yang berkisar 1.50 – 2.00 ton kopra/ha/
tahun (Tenda et al., 2009; Maskromo,
2009).
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Tabel 3. Keragaan 11 komponen buah kelapa Dalam varietas Molowahu (DMU)
dan Kramat (DKT).
Table 3. Eleven fruit Components of coconut tall varieties Molowahu (DMU) and Kramat
(DKT).
Karakter
Characters

Rerata
Average

Bentuk buah (Fruit shape)
Warna buah (Fruit colour)
Bentuk buah tanpa sabut (Nut shape)
Ukuran buah (cm) (Polar size)
Ukuran equator (cm) (Equator size)
Berat buah utuh (g) (Nut weight)
Berat sabut (Husk weight)
Berat tempurung (Shell weight)
Berat daging buah (g) (Meat weight)
Berat air (Liquid weight)
Tebal daging buah (cm) (Thickness of meat)

64,8
63,4
2333,6
1162,0
299,0
471,4
461,0
1,2

DMU
SD
CV
Bulat
(Oval)
Bulat
(Oval)
3,1
3,4
360,0
131,9
71,0
66,1
44,4
0,1

KK
(%)

4,7
4,4
14,4
10,7
9,2
14,1
11,8
6,4

Rerata
Average

64,2
60,3
2347,2
1072,0
317,0
489,0
479,0
1,0

DKT
SD
CV
Bulat
(Oval)
Bulat
(Oval)
4,6
4,3
436,1
178,6
118,0
63,2
60,2
0,1

KK
(%)

7,1
7,2
22,7
13,9
14,6
12,9
12,6
10,1

Grafik 1. Curah hujan selama 4 tahun di Kabupaten Molowahu

Graph 1. Five years rainfall data in Molowahu district
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Grafik 2. Curah hujan selama 4 tahun di Kabupaten Boalemo

Graph 2. Five years rainfall data in Boalemo district

Lokasi pertanaman Kelapa Dalam
Molowahu sesuai data curah hujan
selama 5 tahun (2004 – 2008), memiliki
curah hujan tahunan dibawah 2000 mm/
tahun dan jumlah bulan basah hanya
berkisar 2 – 5 bulan (Grafik 1), hal ini
berarti lokasi pertanaman Kelapa Dalam
Molowahu memiliki bulan kering berkisar 7 – 10 bulan pertahun. Menurut
Akuba (1998), secara normal tanaman
kelapa memerlukan air dalam jumlah
yang besar dan merata sepanjang tahun
yaitu 1500 – 4000 mm per tahun dengan
bulan kering menurut Oldeman (130
mm per bulan) tidak lebih dari 3 bulan
berturut-turut. Sebagai perbandingan
sesuai data curah hujan di lokasi KP.
Mapanget pada Tahun 2000 – 2004
berkisar 2643 – 4722 mm/tahun dengan
jumlah bulan kering (<130 mm/bulan)
berkisar 1–5 bulan. KP. Mapanget adalah
Buletin Palma No. 38, Juni 2010

tempat koleksi plasma nutfah kelapa
antara lain DMT, DTA, DPU, DSA, dan
DTE yang telah di lepas oleh Menteri
Pertanian sebagai varietas Kelapa Dalam
unggul.
Karakter fisiologi
a. Kandungan klorofil
Klorofil berperan langsung dalam
aktifitas fotosintesis tanaman (Dwidjoseputro,
1983). Menurut Mathew dan Ramadazan
(1974), kandungan klofil yang tinggi
pada kelapa hibrida Dalam x Genjah dan
Genjah x Dalam memberikan pengaruh
positif terhadap hasil kelapa. Makin
tinggi kandungan klorofil (hingga 0,082
mg/cm2), hasil kelapa meningkat hingga
80%, karena meningkatnya laju fotosintesis. Kandungan klorofil a, klorofil b dan
klorofil total pada daun kelapa dalam
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Molowahu dan kelapa Dalam Kramat
tergolong tinggi (Tabel 5).
b. Kadar lilin
Kadar lilin epikutikular daun
dan lemak merupakan faktor penentu
ketahanan terhadap kekeringan (Akuba,
1998); kultivar kelapa yang memiliki
kadar epikutikular tinggi apabila kadar
lilinnya > 71,16 ug/cm2, sedang apabila
kadar lilin > 62,07 - < 71,16 ug cm2, dan
rendah apabila kadar lilinnya , 62,07 ug/
cm2. Kadar lilin epikutikular daun pada
kelapa dalam Molowahu dan kelapa
dalam Kramat tergolong tinggi (Tabel 5).

dalam proses metabolisme. Kadar lemak
dalam protoplasma sekitar 2% dalam
bentuk lemak alami, asam lemak,
fosfatida, lilin dan steroid. Tanaman yang
memiliki kadar lemak tinggi dalam
jaringan
akan
lebih
mampu
mempertahankan aktivitas fisiologi dan
metabolisme pada saat potensial air
menurun.
Menurut Akuba (1998),
kultivar kelapa dikatakan memi-liki
kadar lemak tinggi apabila memiliki
kadar lemak daun > 3,5 %. Hasil analisis
menunjukkan bahwa kadar lemak daun
kelapa dalam Molowahu 2, 65 % dan
kelapa Dalam Kramat 3,95 % (Tabel 5).

c. Kadar lemak
Kadar lemak dalam protoplas
sebagai penyusun dan sumber energi
Tabel 4. Hasil kopra dan 4 komponen produksi pada varietas kelapa Molowahu
(DMU) dan Kramat (DKT).
Table 4. Copra yield and its four components of coconut variety Molowahu (DMU) and
Kramat (DKT).
Karakter
(Characters/year)
Jumlah tandan/pohon (no of bunches per plant)

2006
14,0

DMU
2007 2008
14,0 14,0

2006
13,0

DKT
2007 2008
13,0
13,0

Jumlah buah/tandan (no of fruits per plant)

9,4

9,4

10,3

8,1

8,2

9,3

Berat kopra/butir (g) (copra weight per fruit)

240,4

234,4

236,3

241,2

244,4

249,2

33,3

31,0

34,1

24,4

26,1

3,1

3,3

3,0

3,4

2,4

2,6

3,1

106,0

104,0

114,0

84,0

84,0

97,0

Produksi kopra/pohon (kg) (copra yield per plant)
Produksi kopra/ha (Ton) (copra yield per ha)
Produksi benih/pohon/tahun (Prod. of seednut/plant/year)

Tabel 5. Kandungan klorofil, lilin, protein dan lemak daun Kelapa Dalam Molowahu
(DMU) dan Kelapa Dalam Kramat (DKT)
Table 5. Chlorophyl, wax, protein and fat contents of leaves of coconut tall varieties
Molowahu (DMU) and Kramat (DKT).
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Varietas (Variety)

Klorofil a
(mg/cm2)

Klorofil b
(mg/cm2)

Klorofil total
(mg/g)

Lilin
mg/g

Lemak
(%)

DMU

0,7997

1,7464

2,4442

0,4612

2,64

DKT

0,7781

1,6819

2,4691

0,4232

3,94
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Sifat Nutrisi Daging Buah
Daging buah kelapa mengandung
nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan
tubuh (Barlina, 2007). Hasil analisis menunjukkan
bahwa
Kelapa
Dalam
Molowahu dan Kelapa Dalam Kramat
memiliki kandungan gizi yang cukup
tinggi; nilai kadar minyak dan protein
dari kedua kelapa unggul tersebut
masing-masing 67,79% dan 64,42% serta
6,98% dan 6,68% (Tabel 6).
Galaktomanan adalah polisakarida yang berbentuk gel. Apabila kandungan galaktomanan tinggi maka
daging kelapa (kopra) akan bersifat
kenyal dan akan menyulitkan dalam
pengolahan minyak. Kedua varietas
kelapa Dalam ini memiliki kadar galaktomanan yang rendah demikian juga
kadar fosfolipidnya tergolong rendah
karena <1. Kadar fosfolipid yang tinggi
tidak dikehendaki dalam produk-produk
olahan seperti santan dan Kelapa parut
kering (KPK) karena oksidasi asam
lemak tidak jenuh pada fosfolipid akan
menyebabkan santan berwarna coklat
(Tenda et al., 2004).

Ketahanan hama dan penyakit
Salah satu faktor kendala dalam
peningkatan produktivitas tanaman kelapa di lapang adalah tingginya serangan
hama dan penyakit
(Hosang, 2007;
Motulo, 2008). Penyakit paling berbahaya
yang sering menyerang pertanaman
kelapa di Indonesia adalah penyakit
busuk pucuk (PBP) dan penyakit gugur
buah (PGB) yang disebabkan oleh
cendawan Phytopthora palmivora (Motulo,
2008). Hasil pengamatan di lapang
selama 3 tahun tidak ditemukan kejadian
penyakit utama PBP maupun PGB pada
kedua populasi BPT tersebut. Demikian
pula , tidak ditemukan adanya serangan
hama utama Oryctes rhenocerus dan
Brontispa longissima. Dengan demikian
ketahanan 2 kultivar unggul ini belum
bisa dipastikan dan perlu dikaji lebih
lanjut melalui penelitian laboratorium
atau dengan inokulasi buatan.
Pelepasan varietas
Dengan berbagai keunggulan yang
dimilikinya, dan memenuhi kriteria
DUS (Distinctness/keunikan, uniformity/
keseragaman dan Stability/stabilitas)

Tabel 6. Kandungan nutrisi daging buah varietas Kelapa Dalam Molowahu (DMU)
dan Kelapa Dalam Kramat (DKT)
Table 6. Nutrition value in nut meat of coconut tall varieties Molowahu (DMU) and Kramat
(DKT).
No
1
2
3
4
4
6
7
8

Karakter
(Characters)
Minyak (oil)
Protein (protein)
Gula Reduksi (Reduced sugar)
Galaktomanan (Galaktomanan)
Fosfoloipid (Phospholipid)
Kalium (Potasium)
Kalsium (Calcium)
Kadar air (liquid content)
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DMU (%)

DKT (%)

67,79
6,98
1,94
0,81
0,18
12,30
19,94
6,4

64,42
6,68
1,99
0,96
0,19
13,3
19,80
7,1
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(Lampiran 1 dan 2), kedua kelapa Dalam
unggul ini telah dilepas secara resmi
oleh Menteri Pertanian pada bulan
Desember 2009, untuk materi pengembangan kelapa Dalam di provinsi
Gorontalo

KESIMPULAN
Varietas kelapa Dalam Molowahu
dan Kelapa Dalam Kramat merupakan
varietas unggul kelapa Dalam spesifik
Gorontalo, dengan potensi produktivitas
antara 2.4 -3.4 ton kopra/ha/tahun,
dengan kadar minyak 61-67%. Kedua
Varietas ini tumbuh baik pada daerah
yang mempunyai bulan kering sampai
9 bulan dengan curah hujan 1000 – 1900
mm/tahun. Dengan demikian benih
unggul kelapa Dalam Molowahu dan
kelapa Dalam Kramat dapat digunakan
untuk memenuhi program peremajaan
kelapa di Gorontalo.
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Lampiran 1. Deskripsi Kelapa Dalam Molowahu
No.

Karakter

Deskripsi

Nama

Kelapa Dalam Molowahu

2

Asal-usul

desa Molowahu kec. Tibawa Kab.Gorontalo

3

Silsilah

4

Umur mulai berbunga

Seleksi masa positif dari populasi pertanaman
kelapa rakyat di desa Molowahu
48 – 60 bulan

4

Umur mulai panen

60 – 72 bulan

6

Panjang 11 bekas daun

7

Warna tandan

Hijau kekuningan

8

Warna petiol

Hijau kekuningann

9

Warna buah

Hijau kekuningan, merah kecoklatan, Hijau

10

Bentuk buah

Bulat

11

Bentuk buah tanpa sabut

Bulat

12

Ukuran buah

Sedang

13

Jumlah buah per kg kopra

4 – 4 butir

14

Jumlah tandan per tahun

14

14

Jumlah buah per tandan

9

16

Jumlah buah per pohon per tahun

100 -126 butir

17

Jumlah buah per hektar per tahun

14300 butir

18

Produksi kopra per pohon per tahun

24 kg

19

Produksi potensial kopra per hektar per tahun

4 ton

20

Kadar minyak

61 %

21

Toleransi terhadap kekeringan

Toleran terhadap kekeringan sampai 9 bulan

22

Ketahanan terhadap penyakit

-

23

Daerah pengembangan

24

Peneliti

24

Pemilik Varietas

Lahan kering iklim kering dengan tinggi tempat <
400 m dpl,curah hujan > 1000 mm per tahun
dengan bulan kering < 6 bulan kering.
Elsje Tenda, Jeanette Kumaunang, Meity
Tulalo, Engelbert Manaroinsong,Suhardi Hadju,
Mahmud
Pemerintah Provinsi Gorontalo
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Lampiran 2. Deskripsi Kelapa Dalam Kramat
No.

Karakter

Deskripsi

1

Nama

Kelapa Dalam Kramat

2

Asal-usul

3

Silsilah

4

Umur mulai berbunga

desa Kramat , Salilama
Kab.Boalemo
Seleksi masa positif dari populasi pertanaman kelapa rakyat di desa
Kramat dan Salilama
48 – 60 bulan

4

Umur mulai panen

60 – 72 bulan

6

92 - 94 Cm

7

Panjang 11 bekas
daun
Warna tandan

Hijau kekuningan

8

Warna petiol

Hijau kekuningann

9

Warna buah

Hijau kekuningan, merah kecoklatan, Hijau

10

Bentuk buah

Bulat

11

Bentuk buah tanpa
sabut
Ukuran buah

Bulat

Jumlah buah per kg
kopra
Jumlah tandan per
tahun
Jumlah buah per
tandan
Jumlah buah per
pohon per tahun
Jumlah buah per
hektar per tahun
Produksi kopra per
pohon per tahun
Produksi kopra per
hektar per tahun
Kadar minyak

4 – 4 butir

Toleran terhadap kekeringan sampai 9 bulan

24

Toleransi terhadap
kekeringan
Ketahanan terhadap
penyakit
Daerah
pengembangan
Peneliti

24

Pemilik Varietas

12
13
14
14
16
17
18
19
20
21
22
23
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Sedang

13
8
100 -104 butir
14300 butir
20,8 kg
3,6 ton
67 %

Lahan kering iklim kering dengan tinggi tempat < 400 m dpl,curah hujan >
1000 mm per tahun dengan bulan kering < 6 bulan kering.
Elsje Tenda, Jeanette Kumaunang, Meity Tulalo, Engelbert Manoroinsong,
Suhardi Hadju, Mahmud
Pemerintah Provinsi Gorontalo
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